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Lakossági Tájékoztató!
Tájékoztatom Dég Község lakosságát, hogy a veszélyhelyzettel kapcsolatos
információkról, fontos tudnivalókról a www.deg.hu honlapon tájékozódhat a
lakosság. Kérem, hogy rendszeresen keressék fel weboldalunkat, hogy minél előbb,
minél szélesebb körben megismerjék a fontos információkat, tudnivalókat.
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy fokozottan tartsák be a tájékoztatókban, felhívásokban
foglaltakat!
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Dég Község Önkormányzata a település minden
háztartásához 2 db varrott szájmaszkot juttat.
A szájmaszkok mindkét felét forró vasalóval fertőtlenítettük. Ennek ellenére kérek mindenkit,
hogy amint kézhez veszi, mossa ki és forró vasalóval minkét oldalát fertőtlenítse!
A maszkot kérem, hogy az ingatlanját elhagyó lakos minden esetben viselje.
A maszk helyes felhelyezésével kapcsolatos szabályok a következők:
1. A maszkot tegyük az arcunk elé!
2. Nyissuk ki teljesen a harmonika részt!
(Megjegyzés: amennyiben a maszk leér az állunk aljáig és az orr-nyergünkig a kinyitást
követően, akkor jó a méret, de általában ezek univerzális méretekben kaphatók)
3. A két gumipántot akasszuk a fülünkre.
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tároljuk szabályosan száraz, hűvös helyen,
törekedjünk a szájmaszk sterilitásának megőrzésére,
legyen tiszta a kezünk, amikor felhelyezzük, így előtte mindenképp mossunk kezet
vagy használjunk fertőtlenítőt,
a maszk felhelyezéskor minél jobban simuljon az arcunkra, csökkentve a maszk
mellett beáramló levegőt,
ha felhelyeztük a maszkot az arcunkra, utána már ne piszkáljuk, ne igazítsuk,
ne húzzuk le beszédhez, orrfújáshoz vagy utána egyből cseréljük steril maszkra a régit,
a szájmaszkot újra használata előtt fertőtlenítsük mosással, vasalással vagy fertőtlenítő
folyadékkal,
a szájmaszk hatékonysága a használat során csökken, egy maszkot állandó viselet
mellett maximum 3-4 óráig használhatunk, ezt követően a kilélegzett pára miatt az
anyag telítődik és a maszk sajnos már nem tölti be a szerepét.

A maszk kezelése használat után:


a levett maszkot minden nap mossák ki és fertőtlenítsék forró vasalással mindkét
oldalán.
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A maszk fel- és levételekor alaposan kezet kell mosni szappannal, a szájmaszkot pedig
viselése közben kívülről nem szabad megfogni, nem szabad hozzá, vagy az archoz, szemhez,
orrhoz, szájhoz nyúlni, mert – mint írták – a vírus gyakran pont a szennyezett kézről kerül
legtöbbször a nyálkahártyára.
Minden nap mossák ki és forró vasalóval fertőtlenítsék a használt maszkot.
A szájmaszk viselésével csökkenthetjük annak valószínűségét, hogy a fertőzött vagy
vírushordozó
személy
(maszkot
viselve)
környezetét
megfertőzze.
Egyebekben a járvány megállítása továbbra is csak úgy lehetséges, ha továbbra sem
érintkezünk senkivel azokon kívül, akikkel egy háztartásban élünk. A koronavírus lappangási
idejét és fertőzőképességét ismerve, ha egy hordozó hetente csak 1 emberrel érintkezik, akkor
a fertőzöttek száma tovább fog nőni, a járvány tovább tud terjedni.
Gyakori kézmosás, kézfertőtlenítés mindenképp javasolt.

Az új helyzetben mindenkitől sok türelmet kérek! Vigyázzunk egymásra és saját magunkra!
Dég, 2020. március 31.
Gárdonyi Sándorné s.k.
polgármester
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